Lição 8
Moralidade de Deus
Maior lição ensinada por Jesus?
Qual é o maior mandamento, "Amor a Deus com todo seu coração, alma e mente"? Jesus nos diz que
este é o primeiro e maior mandamento.

Seis mínimos imperativos morais de Deus
Os últimos seis dos dez mandamentos são os atributos mínimos de morais que cada um de nós deve ter
antes de nós serão convidados para o céu por Deus. Você deve se lembrar que me referi nas seis dos dez
mandamentos como sendo as leis da moralidade. Deus é um ser moral. Deus quer que seus filhos, (nós que
somos homem), com a moral também. Neste desejo, Deus nos deu seis imperativos morais, que devemos obter
e viver por se alguma vez quisermos entrar no céu.
Oft vezes ouvi pessoas dizer, "não impor a sua moralidade sobre mim." Eu respondo a isso, "não é
tanta minha moralidade, como é a moralidade de Deus primeiro, e por meu amor a Deus, Jesus, que eu escolhi
para viver por sua moralidade e torná-lo meu. Eu escolhi para escrever a moralidade de Deus no meu coração e
torná-lo parte integrante de quem eu sou."
Outros responderam a mim, que eles não acreditam em Deus, então, portanto, eles são não sujeitas a
essas leis, nem a esse tipo de moralidade. Neste momento, parece-me que muito mais pessoas são sem uma
crença espiritual, do que aqueles que depositam sua confiança em Deus. Então se este for o caso, a moralidade
da Bíblia se torna algo para ignorar?

Moralidade e civilização
Seis mil ou mais anos, a humanidade tem sido civilizada. Ser civilizado é estar em uma sociedade
composta de pessoas de interesse social semelhante, reunindo, formando cidades e nações,
com a força de lei, de língua ou religião, como a cola que prende-los juntos .
De todas as civilizações que já vieram e foi ao longo dos tempos, aqueles que tinham um moral conjunto
de leis, que toda a sociedade vivia, prosperaram e sobreviveram. Apenas fora conquista causou dessas
sociedades ao fim.
Aquelas sociedades que não tinham uma base moral, tendem a morrer, fazer a sua própria decadência e
corrupção, sem a necessidade de pressões externas. Mesmo as sociedades que tinham uma base moral, que
também eram impuros e decadente, não durou muito. A civilização maia é um exemplo disso. Sua religião
tiveram um forte código moral, mas seu desejo por sangue de sacrifício humano, trouxe sobre a morte.
Aquelas sociedades que começou com uma base moral, mas quem perdeu fazer qualquer que seja o
motivo, tendido a não sobreviver muito tempo depois que eles perderam sua base. Acredito que esta é uma das
razões por que Deus foi tão inflexível que a nação de Israel, seu povo escolhido, deve viver por suas leis e não
vacilar. Sempre que na história que perderam seu caminho de Deus, ele permitiu um tempo de tribulação para
atacá-los. Somente quando eles o encontraram mais uma vez, eram capazes de se tornar forte e próspera, que
quer dizer, que Deus recompensa aqueles que vivem por sua moralidade e permite que aqueles que não a vacilar
e não de seus próprios dispositivos.
É minha convicção que, se você falar com alguém sobre moralidade, eles tendem a associá-lo com uma
visão religiosa ou de outra. Praticamente todas as civilizações, com uma moral conjunto de leis baseiam sua
religião comum essas leis.
Sempre foi minha convicção, que um indivíduo que define seu próprio regras morais para viver, fazendo
nada menos do que ferir a sociedade como um todo. Quando você tem centenas de milhões de indivíduos com
cada uma de suas próprias definições do que é certo e o que é errado, então o caos é o resultado.
Como podemos esperar nossos filhos cresçam com uma moral base a menos que os pais e nós a nação
fornece-los com um que é reconhecível e inquestionável? As crianças precisam de orientação e limitações em
suas ações como eles crescem. Aqueles que decidam por si mesmos, mais frequentemente do que não escolhem
mal. Esta idéia é suportada nos versos seguintes.

Nutrir uma criança
E, vós, pais não irriteis seus filhos para ira: mas nutrí-las na correção e na admoestação do senhor.
Efésios 6:4
Quando a sociedade como um todo é, sem uma base moral, o resultado será um governo sem moral.
Então o governo, bem como aqueles que são eleitos e a burocracia que faz correr, vai se tornar cada vez mais
decadente e, portanto, incapaz de ser confiável.

Um inimigo da sociedade
É a responsabilidade de um governo para manter seu cofre de cidadãos, não só cofre do dano de
inimigos externos, mas seguro de inimigos internos. Corrupção do governo é tanto um inimigo do povo como
qualquer arma totting terrorista. Quando um governo é sem moral, então aqueles no governo será sem moral. É
uma receita para o caos e destruição.
Eu sou um crente firme em liberdades pessoais. Sempre fui um rebelde e resistiu a regras de conduta
impostos por outros. Ao mesmo tempo, no entanto, também percebi que as liberdades individuais devem ser
temperadas pelas necessidades da sociedade como um todo. Os direitos de muitos devem em regra os direitos de
poucos. Democracia é fundada sobre esse princípio, as regras da maioria. Sempre que isto não é verdade, então
o caos é o resultado. Uma sociedade em caos é uma sociedade destinada ao fracasso.

Um conjunto de leis morais
Do meu estudo diligente da Bíblia, eu vim a entender que Deus impôs um conjunto de leis morais, a
nação de Israel, os dez mandamentos, então para elevar as pessoas e que a nação acima de tudo, outras nações e
povos.
Estes mesmos mandamentos da moralidade aplicável a toda a humanidade também. Eles levantem a
humanidade acima dos animais da terra e trazem o homem mais perto de Deus, que é um ser moral. Ele nos deu
o livre arbítrio para decidir por nós mesmos adorar a Deus ou não. Aqueles que escolhem para adorar a Deus
como ele comanda serão dada a vida eterna e a entrada no céu. No entanto, por que Deus gostaria de dar um
presente tão enorme para meros animais? Através da imposição de um conjunto de leis morais sobre nós, ele
espera mais do que os animais que não têm nenhum tal restrição imposta em suas ações.

Um cadinho da alma
Se estamos dispostos a viver dentro das restrições morais, que Deus tem nos imposto, durante nossas
curtas vidas aqui na terra, então o que poderia ele possivelmente esperar se ele trouxe-nos até ao céu e nos deu a
vida eterna? Nossa estadia aqui na terra é um cadinho da alma. Somente aqueles que sobreviveram ao incêndio
de viver sob a influência de Satanás e ainda viver pela moralidade de Deus, terá uma chance de entrar no
paraíso.
Para mim, a moralidade é mais do que um conjunto de regras de conduta no entanto. A moralidade é
também o estado dos indivíduos dentro da unidade familiar e, novamente, na Comunidade. Deus fez Adão para
ser o símbolo do pai, ou o patriarca da família do homem. Como o chefe da família, é a responsabilidade e o
dever do pai para definir as regras de conduta da unidade familiar. Através de Adão e o exemplo de seu pecado,
Deus estabeleceu um guia que os pais devem usar na definição destas regras de conduta nos mandamentos de
Deus, que nos dão a moralidade de Deus.
Assim como Adam é o patriarca do homem, Deus é o pai do céu, e, por conseguinte, o chefe da família
das leis de Deus homem sejam imposto nos assim como as regras de conduta de nossos pais na terra. Deus deu
na verdade nossos pais esta autoridade sobre as crianças em sua casa.

Por que é o mal de Satanás?
Sabe, tenho certeza, que Satanás é o mal, mas você sabe por que Deus considera Satanás para ser mal? A
definição da palavra mal do dicionário é: quem é perverso e pecaminoso, ou a fonte de tristeza ou
aflição. Para entender essa definição nós precisamos decidir contra o que medimos algumas ações queridos e,
é mal, ou não, isso não é mau? O que é o que nos dá essa determinação guidepost?

Uma Base Moral
Se você pensar de, ao longo da história do homem, houve apenas um guidepost verdadeiramente
consistente, e que é a moralidade de Deus. Mesmo aquelas religiões pagãs que tinha algum tipo de uma base
moral, adquiriu essa base a partir da influência de Deus em que estágios mais adiantados de religiões de
desenvolvimento.

Em desobediência a Deus
Deus considera Satanás para ser mau, porque ele repreende ou se recusa a viver segundo as leis de Deus
ou Satanás está em oposição às leis de Deus. Portanto, se você se envolver em qualquer atividade que é
pecadora, o que significa estar em oposição às leis de Deus, então vocês são maus aos olhos de Deus.

Por exemplo: todos nós sabemos que matar alguém é estar mal, que é porque é em violação ao
sexto mandamento, não matarás, mas o que você pode não perceber, que para manter o sábado em qualquer dia
que não seja o sétimo dia da semana, conforme escrito no quarto mandamento, é também mal aos olhos de
Deus. Ambos os pecados são soletrados para fora nos dez mandamentos, portanto ambos são pecados. Para se
envolver em atos pecaminosos é ser mau. Qualquer um dos dez mandamentos é tão importante quanto qualquer
outro.
Quando Jesus foi perguntado qual dos mandamentos era o maior, ele não nos deu qualquer um dos dez
mandamentos, ele nos deu seu primeiro dois mandamentos, que é amar a Deus, com todo seu coração, alma e
mente, a manifestação do que é manter todos os mandamentos de Deus, como eu expliquei em uma lição
anterior e em uma como forma , de amar nossos vizinhos.

Jesus dá o aviso
Mas Jesus também nos deu uma advertência adicional:
Pois em verdade vos digo que, "até o céu e passagem de terra, um Jota ou um tittle em nenhum sábio
passará da lei, até que tudo seja cumprido. Matthew 05:18
O que Jesus está nos dizendo neste versículo? Até o céu e a terra passe, é uma referência para o fim dos
dias após os mil anos de reinado de Jesus na terra, quando Deus fará com que este velho céu e a terra velha para
passar e trarão um novo céu e nova terra. Este evento então ainda não ocorreu, portanto, o que Jesus nos diz em
seguida é ainda válido que vivem hoje e por muitos anos, devemos aceitar e viver por.
Um Jota nem um til em nenhum sábio passará da lei. Não sei sobre você, mas se você ama a Jesus e,
em seguida, o que Jesus está nos ensinando, temos de aceitar e obedecer. Então, o que é um "pouco"? A palavra
"Jota" é definido como: para escrever algo de uma forma rápida de informal, frases, Iota. A
palavra "Iota" ainda é definida como uma quantidade muito pequena de algo, como em "ninguém com
um pingo de senso."

A palavra "Tittle" é definida como: um pouquinho de alguma coisa, uma pequena marca
utilizada na impressão e escrita, por exemplo, um sotaque, marca de pontuação ou marca
diacrítica.
No contexto de que Jesus está falando de, que é os dez mandamentos, o Jota ou til então é qualquer
palavra, frase ou pontuação, que em nenhum momento haverá uma mudança ou uma remoção de
tais da redacção dos dez mandamentos, até tudo estar preenchida.

Devemos obedecer todos os dez
Para colocá-lo em poucas palavras, Jesus está nos dizendo que os dez mandamentos como redigido, são
corretas e, portanto, imutável ou inalterável até todos de Deus será foi cumprida. Portanto, devemos, se nós
amamos Jesus, manter todos os dez mandamentos como dado a nós por Deus através de Moses, sem alterar
qualquer palavra ou frase deles. Em minha mente, isso significa que devemos manter e obedecer a todos os
"dez" mandamentos de Deus, mais como podemos dizer que somos filhos de Cristo?

Um código de lógica
A moralidade de Deus, como refletido nos dez mandamentos, é fundada na lógica. Eles não apenas
instruir-no que é e não é tolerado por Deus, mas eles também oferecem uma base para a unidade social e paz.
Os antigos romanos são um exemplo excelente de uma forte unidade familiar, que quando ele se
desintegrou, assim também fez a sociedade. Não estou dizendo que os antigos romanos onde moral como Deus
define a moralidade, mas eles têm um conjunto de regras de pessoais e nacionais pelo qual eles viveram suas
vidas, que eles chamaram seu código moral. Roma nunca foi conquistado por um inimigo externo; Ele morreu
por dentro, porque perdeu seu código moral. Perdeu seu código moral que então permitiu que Satanás através de
seu poder sobre os governantes ou Césares para assumir o controle do Governo Imperial.

Fantoche de Satanás
Saber isto: Satanás não tem poder sobre aqueles que vivo pela moralidade do Deus, mas aqueles
que são imorais, são como Satanás é e, portanto, podem ser influenciado e até mesmo manipulada por Satanás.
Você pode pensar que você está fazendo o que você faz de seu próprio livre-arbítrio, mas na verdade, você é
fantoche de Satanás, fazendo o que ele quer que você faça, só pensando que é você quem tem o controle. Tal é o

poder do engano que Satanás tem sobre aqueles que se recusam a moralidade de Deus. A seguir está uma lista
dos últimos seis dos dez mandamentos. Apresento-lhes novamente para que você irá aprendê-los, bem como
entender que estes são os mínimos imperativos morais que nós deve obter e viver por se queremos a entrada no
céu. Vamos então tente definir os vários aspectos do que constitui as leis da moralidade. Não me refiro a ter
uma discussão aqui sobre cada um dos mandamentos, que já fiz em uma lição anterior, mas em vez de discutir a
moral implícita ou enunciado por cada um.

Honrar o pai e a mãe
Isto é comumente conhecido como o quinto mandamento. Estes mandamentos dizer o chefe da família
que a disciplina da criança é necessária. Deus, que nos deram estes imperativos morais, educo todos os que
rejeitam ou desobedecê-lo. Deus é nosso pai no céu e, portanto, tem autoridade como nosso criador, para impor
a sua moralidade sobre nós.
Como o título acima se aplica, é exigido das crianças para dar respeito e amor para com seus pais. Mas
este mandamentos tem significado muito mais do que apenas isso. Quando você mostra seu respeito e amor por
seus pais, mesmo quando eles discipliná-lo, em seguida, Deus sabe que você irá mostrar-lhe o amor e respeito
também se você é trazido para viver com ele no céu.

Respeito
A palavra "Respeito" é definido como: um sentimento ou atitude de admiração e deferência
para com alguém ou alguma coisa. A palavra "Deferência" ainda é definido como: colocando o
interesse da outra pessoa primeiro antes de seu próprio.
Dando a respeito, não apenas para seus pais, mas para todos, é uma demonstração de amor, que é o
caminho para a justiça. Quando você é uma falta de respeito dos outros, você está mostrando seu ódio deles. O
ódio é o caminho para a escuridão do falso evangelho de Satanás. Mostrando respeito você fecha a porta sobre
Satanás, pois ele não pode entrar onde ele está sem ser convidado.

Filhos ou bastardos
Para definir regras de conduta e, em seguida, não disciplina aqueles que quebram as regras, é mais um
pecado do pai, do que um pecado da criança. É a natureza de uma criança para testar a sua independência de
seus pais. É, portanto, necessário do pai para impor sua regras de conduta.
Deus disse, que uma criança que não é disciplinada por quebrar as regras, deve ser amado pelos pais, e
que, portanto, devem pensar da criança como um bastardo. Porque, se o pai se sente disciplina para ser a árdua
para executar e, em seguida, seu amor por sua filha é insignificante. Se nossos pais da terra não nos ama, então
por que deveria nosso pai no céu nos dá qualquer aviso?
Se suportais a correção, Deus trata com você como com filhos; para que o filho é ele quem o pai não
corrija? Mas se forem sem castigo, do qual todos são participantes, então sois bastardos e não filhos. Além
disso tivemos pais da nossa carne que corrigida-nos, e demos-lhes reverência: podemos não preferia estar em
sujeição ao pai dos espíritos e ao vivo? Hebreus 12:7-9
"Se suportais a correção, Deus trata com você como com filhos." Se seu pai em disciplinas de terra
você onde disciplina chama-se para, em seguida, ele está te mostrando seu amor, em que ele quer fazer certo
não é errado, como seu pai na terra, portanto, mostra o seu amor tão também será seu pai no céu mostrar seu
amor, tratando você como seu filho.
"Para que o filho é ele quem o pai não corrija? Neste Deus está fazendo uma pergunta. Que tipo de um
filho é aquele que seu pai nunca tem castigado? Se seu pai não tem tempo ou desejo de dar correção para você,
então seu pai verdadeiramente ama você?
Mas se forem sem castigo, do qual todos são participantes, então sois bastardos e não filhos. " Deus te
fez a pergunta, se seu pai ou mãe nunca te disciplinado, então o que diz sobre o amor para você? Não é seu
filho, mas um bastardo para quem eles não tem amor ou cuidam?
Para entender melhor isto, nós deve entender que a palavra "idiota" é definida como. Um "bastardo" é
um homem desagradável ou irritante, alguém cujos pais não são casados um com o outro, algo
que é inferior, degradada, ou de origem duvidosa ou mista.
Que seus pais acham que você é um desagradável e uma pessoa chata, elas desejam que nunca tivesse
nascido? Se você nunca foram disciplinado por seus pais, então esta é como Deus pensa de seus pais. É por isso,

é o pai quem está pecando contra Deus e não a criança, quando a criança precisa ser disciplinado, mas os pais
não conseguem fazê-lo.

Um sinal de amor
"Além disso, tivemos pais da nossa carne que corrigida nos, e demos-lhes reverência: podemos não
preferia estar em sujeição ao pai dos espíritos e ao vivo?" Se seus pais a discipliná-lo, não foi ainda amá-los e
dar-lhes a seu respeito. Se você fez, então quando Deus te disciplinas e aponta seus erros, é correto que você
ainda amá-lo e dar-lhe a honra. Se você pensar em Deus como qualquer outro de seus pais, então quando a
palavra de Deus é, contrariamente ao que você quer, acho que da palavra de Deus como uma bronca ou
disciplina contra você está fazendo algo por engano e precisa de correção.
A disciplina que os teus pais infligem sobre você, ajudá-lo a se tornar uma pessoa melhor, mas a
disciplina que Deus lhe dá ajuda para guiá-lo para a vida eterna e a entrada no céu. Quando você aceita a
repreensão de Deus e aprende com ele e corrigir o que você estava fazendo que deu causa a Deus para corrigilo, então você está no caminho da justiça, que é exigida para entrar no céu.
Você pode estar fazendo a pergunta, "Quando Deus me deu correção?" Sempre que você fazer algo que
sabe ser errado, ou ser um pecado, você sente uma pontada de consciente. Essa pontada de consciente é Deus
dando você repreensão contra o que você está prestes a começar. Se quando você sente esta pontada, se deteve
e, em seguida, você está mostrando o Deus que você está ouvindo-o.
Devo admitir, na minha juventude, eu me senti estas pontadas, mas na maior parte ignorei-os. Olhando
para as minhas acções, vejo quão decepcionado Deus estava em mim. Deus ama cada um de nós, mas no
mesmo tempo Deus comandos que vivemos nossas vidas a mesma moralidade que vive dele. Sempre que você
ignora a repreensão de Deus e vá em frente e fazer o que você sabe que é pecador, então você está dando insulto
ao seu pai no céu e dizendo-lhe que não o ama, e que você não tem respeito por sua moralidade.
Nós são todos definidos como quem somos por que tipo de personalidade, a honra e o caráter Moral que
temos. Se você é uma pessoa moral, então tudo o que sei que você sabe que este é quem você é, se você é uma
pessoa imoral, então todos que te conhecem sabem que isto é o que você está. É a mesma coisa com Deus.
Quando você começa a conhecer Deus de uma maneira pessoal e íntima, você sabe que Deus é moral, e que ele
tem um elevado senso de honra. É como a sua personalidade é definida. Quando você rejeita a repreensão de
Deus, Deus está dizendo que odeia tudo o que ele é e o que que define quem ele é. Em suma você está
insultando o Deus da criação, e aos olhos de Deus que te faz mal.

Falha do pai
Se você não sabe o que é certo ou o que é errado, porque seus pais nunca incutiram este conhecimento
em você como uma criança, então você dá o insulto a Deus mesmo que não fazes ideia do que vocês estão
fazendo isso.
É minha opinião que uma criança deixou a seus próprios dispositivos, será mais frequentemente do que
não, escolher errado. É o trabalho do pai para ajudar seus filhos a adquirir as habilidades necessárias para lidar
com o conhecimento do que é certo, conforme definido por Deus e o que é errado como definir por Deus. Isso
permitirá que a criança de viver a vida, capaz de lidar com as tribulações da vida. Falha do pai muitas vezes
resultará em falha da criança.

Ensinando o certo do errado
Disciplinar uma criança não é nada menos do que ensinar a criança a diferença entre certo e errado. Se
este conceito não está entranhado na personalidade da criança no início da vida, então é menos provável ser
realizado quando a criança atinge seus anos de adolescência.
Esta é uma exigência pessoal entre o pai e o filho, a última coisa que precisamos é ter um governo
forçando-na adoração de qualquer maneira diferente o que decidirmos é correto. Isto foi imposto na Europa
durante a idade média pela Igreja Católica Romana e por causa do povo da Europa foram retido e sociedade
estagnada por mais de mil anos.
Pessoas correm as religiões, embora baseadas na fé, quando eles ganham poder sobre outras pessoas;
tendem a se achar melhor que os outros. Eles então começam a dobrar as leis da religião para refletir suas
necessidades ou interpretações, ao invés da intenção de Deus. Isto é o que aconteceu no templo em Jerusalém e
na Europa e a Igreja de Roma.

Aqueles contra Deus
Isso não é comigo é contra mim; e aquele que ajunta comigo não espalham no exterior. Matthew 12:30
Eu sempre tenho reformuladas isto para dizer, "Alguém quem não adorar a Deus como ele nos
instrui a fazer, não está adorando a Deus em tudo e, portanto, está em oposição a Deus."

O quinto mandamento tem mais a ver com o verdadeiro e correto de adoração a Deus mais assim do que
as crianças necessitam honrar seus pais. Jesus, através de seus ensinamentos, nos dá uma compreensão muito
mais completa deste mandamento. O seguinte é uma discussão sobre os imperativos morais que nos foi
ensinada por Jesus, que trazem a conclusão o quinto mandamento.

Misericórdia
A palavra "Misericórdia" é definido como: uma disposição a ser compassivo ou o perdão dos
outros. Ser paciente, amoroso, atencioso, compreensivo, daqueles que sofrem. Estar disposto a dar uma
mãozinha para aqueles em necessidade.
Deus nos fala sobre os qualificadores que nós deve obter se estamos a receber a misericórdia de Deus
no seguinte versículo.
e se misericórdia a milhares deles, que me ama e guardareis os meus mandamentos. Êxodo 20:6
Você vê, o qualificador é que devemos primeiro "guardareis os meus mandamentos," antes de Deus
nos dará sua misericórdia. Pense na mesma luz como seus pais. Se você é obediente às regras que armaram para
você viver sob seu teto, então seus pais mostram-lhe muitas misericórdias e gentilezas. Considerando que, se
você é desobediente às suas regras de conduta, então eles não só se esforçam para dar você disciplina, mas eles
também segurar suas misericórdias de você por um tempo.
Jesus nos diz isto sobre a misericórdia:
Bem-aventurados os misericordiosos: porque eles alcançarão misericórdia. Matthew 5:7
Neste Jesus está nos ensinando, não de uma coisa do pecado, mas de um atributo de Deus. Aqui Jesus
está nos mostrando que Deus é misericordioso para com aqueles que amam a Deus e dar a obediência a Deus e
que dê misericórdia aos outros. Deus nos dá aquilo que podemos dar aos outros.

Compaixão
A palavra "Compaixão" é definido como: simpatia pelo sofrimento dos outros, com um
desejo de ajudar. Sei disso, mas pela misericórdia de Deus, aqueles que estão na dor ou sofrimento podem

ser você. Dar de si mesmo, como quer que os outros para dar a você, que é o que Jesus falou em seu segundo
mandamento.

Pena
A palavra "Pena" é definido como: um sentimento de tristeza por causa do outra pessoa
problema ou sofrimento. Pena que vai junto com compaixão. Se você anda em cima de outra que está em
dor e sofrimento, físico ou mental, com pena deles, não desprezar ou ridicularizar aumentando assim a sua dor.

A parábola do servo impiedoso
, Portanto, é o Reino dos céus comparado a um certo rei, que tomaria conta de seus servos. E quando
ele começou a contar, um foi trazido a Deus, que lhe devia dez mil talentos, mas forasmuch como ele não
precisou pagar, seu Senhor ordenou-lhe para ser vendida e sua esposa e filhos, e tudo o que ele tinha, e o
pagamento a ser feito. Matthew 18:23-25
Jesus diz-no exemplo acima, que esta parábola é para ser comparado com o céu, mas também pode ser
comparada a moralidade de Deus. Como você pode ver, este servo deve uma soma ao seu Senhor, mas não
precisa fazer o pagamento com. O senhor, em seguida, comandos que o servo e sua esposa, filhos e tudo o que
eles próprios estão a ser vendidos na restituição para a dívida.
o servo, pois, caiu e o adoraram, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu pago-te todos. Matthew
18:26
No servo pede paciência, por articulado com seu Senhor, que é bom para a dívida se o senhor vai ter
paciência com ele.
Então o senhor daquele servo foi movido com compaixão, soltou-o e lhe perdoou a dívida. Matthew
18:27
Neste versículo, o senhor mostra sua piedade e misericórdia, perdoando a dívida do seu servo. Neste, o
senhor está revelando seu parentesco com a moralidade de Deus.
, Mas o mesmo servo correu para fora e encontrou um dos seus conservos, que devia a ele e cem pence:
e ele impunha as mãos sobre ele e levou-o pela garganta, dizendo: "Pague-me o que tu deves." E seu

companheiro caiu a seus pés e rogou-lhe, dizendo: "Tenha paciência comigo, e eu pago-te todos." E ele (o
primeiro servo) não: mas correu e lançou-o na prisão, até que pagasse a dívida. Matthew 18:28-30
Neste primeiro servo está mostrando seu parentesco com o diabo, em que ele não tem nenhuma
misericórdia ou piedade, conforme seu senhor tinha mostrado a ele.
, Assim quando seus conservos-viram o que foi feito, eles estavam muito triste, (cheia de compaixão) e
veio e disse para o senhor tudo o que foi feito. Em seguida, seu Senhor, depois que ele tinha chamado ele,
disse-lhe: "Ó tu mau servo, eu te perdoei toda aquela dívida, porque tu desiredst me: shouldest não tu também
ter compaixão do teu companheiro, até mesmo como eu tive piedade de ti?" Matthew 18:31-33
Nesta parábola, Jesus mostrou-em um vislumbre para a personalidade e o caráter moral de Deus. Deus é
nosso pai, ele quer que nós vivemos e praticar o mesmo em nossos julgamentos morais, como Deus mostra-nos.

Perdão
A palavra "Perdão" é definido como: o ato de perdoar alguém por um erro ou transgressão.
Ser indulgente para aqueles que abusam ou odiá-lo. Pense como Deus dá o perdão para aqueles de nós que
pecamos contra ele. Mesmo depois de uma vida de pecado e depravação, eu sei que Deus me perdoou. Isto me
mostrou como perdoar aqueles que me abusou ao longo de minha vida. Que Deus tem este traço moral me faz
querer tê-lo também, pois eu, sendo o seu desejo de filho para ser como ele, e a moralidade de Deus é linda para
mim.

Generosidade
A palavra "Generosidade" é definido como: da vontade de dar o dinheiro, ajuda ou tempo
livremente, com nenhuma expectativa de recompensa. Não importa quão pobre você seja, se você tem a
Deus e é obedientes a sua palavra, e depois em Deus, você sempre terá o que você precisa fornecido a você por
Deus. Deus nunca permitirá que aqueles que amam e obedecer-lhe para ir com fome ou não tiver lugar para sair
do frio. Ele cuidará de suas necessidades. Então quando você encontrar uma outra que não tem nada, pegue o
que puder e dar-lhes. Juntamente com o seu dom de sustento, dar-lhes o dom de Jesus. Compartilhe com os seus
ensinamentos, para que aquele que é destituído por Deus nunca precisará para nada novamente.
Sabe a diferença entre o querer algo e precisando de algo. Deus irão fornecer para suas necessidades,
mas para querer algo mais do que aquilo que você precisa é excessivo. Coisas da terra são da terra e não podem

ser levadas com você quando você morre ou quando você vai para o céu, portanto, coisas da terra que não seja
aquelas coisas que são necessárias, são um excesso de vida que apenas desvirtuam sua dando glória a Deus.

Obediência
A palavra "Obediência" é definido como: o ato ou prática de seguindo as instruções, ou em
conformidade com as regras ou regulamentos ou submeter a autoridade de outra pessoa.
Quando você dar honra aos seus pais você manifesta seu amor por eles por ser obedientes a suas regras. Deus
também exige que você obedecer seus mandamentos. Eles são para o seu bem. Aqueles que obedecem a seus
mandamentos são felizes e mentalmente centrado para que eles podem lidar com os desafios e atribulações da
vida em um mundo corrompido por Satanás, mentiras e enganos. Quando você dá obediência a seus pais, Deus
sabe que você também vai dar obediência a ele. São as regras que seus pais impõem em cima de você fazer um
teste para as regras de Deus. Se você pode obedecer seus pais, mesmo quando você não considerar suas regras
justo, você está mostrando Deus que você vai obedecer suas leis também. Como você pode ver, mais uma vez é
o dever dos pais ensinar e disciplinar seus filhos no conhecimento de certo e errado e a moralidade de Deus.
Falha do pai é um pecado contra Deus, por muitas vezes, que resulte de falha na falha da criança.

Lembre-se: nós somos todos filhos de Deus, e Deus tem colocar seus filhos aos cuidados de seus
pais terrenos e tem dado aos pais de cada um de nós o comando que eles educar seus filhos no caminho do
senhor. Se você evitar essa responsabilidade, então é você quem é a culpa, se a criança não crescer no amor de
Deus e todos os seus caminhos.
Mesmo que você rejeita a autoridade de seus pais, se você vive dentro dos limites de sua casa, ou em
uma visão mais ampla, dentro dos limites da cidade, estado ou nação, é necessário que você permaneça
obediente às regras, leis e estatutos. Se você é incapaz de obedecer sua faustosa regras e leis, então por que você
acha que Deus teria interesse em convidá-lo para o céu? Se nada mais, Deus é tudo sobre as regras,
regulamentos e mandamentos. Quando você obedecer seus pais também estão mostrando seu amor por Deus. Se
você rejeita seus pais e se envolver em actos ilícitos, então você está dando desrespeito a Deus também.

Respeito
Ser obediente também refere-se a dar o respeito de seus pais, bem como as leis da nação em que vive.
Para obedecer a lei não significa aceitá-lo como correto. As leis de Deus substituem as leis do homem. Se uma

lei do homem está em oposição a lei de Deus, então, é sua responsabilidade a obedecê-la até o ponto que você
não desobedecer a Deus.

Por exemplo: há leis no passado que fez doação de adoração a Deus no sétimo dia ilegal
promulgada. Esta lei está em oposição direta ao quarto mandamento. Porque a lei de Deus substitui as leis do
homem, você deve continuar a dar o seu culto a Deus em seu Santo sábado e não obedecer a essa lei do homem
que viola a lei de Deus. Para isso será perseguido, preso e talvez até morto. Sempre que possível você deve
obedecer as leis do homem, mas apenas ao ponto que fazê-lo não coloca você em violação das leis de Deus.
Aqueles que amam a sua própria vida mais do que eles Deus não são digno de Deus.
Dai, pois, a César o que é de César; e a Deus as coisas que são de Deus. Matthew 22:21
Neste contexto, César representa tudo que é terrestre e relativos à vida na terra.

Não matarás
Assassinato
A palavra "Assassinato" é definido como: a deliberada e intencional ato de tirar a vida de
outra pessoa; com violência e brutalidade.

Homicídio culposo
A palavra "Homicídio" é definido como: a matança ilegal de uma pessoa por outra sem
planeamento avançado, ou o ato intencional de tomar vida, provocada por outra pessoa e
acidente ou negligência.

Infanticídio
A palavra "Infanticídio" é definido como: o ato de matar uma criança, ou uma criança recémnascido. Do meu estudo da Sagrada Escritura de Deus, é meu entendimento que isto inclui a Deus a matança

das crianças por nascer, (aborto), bem como. Este entendimento diz respeito a como e quando Deus
reconhece a existência de um ser humano. O seguinte verso revela à minha mente quando isso ocorre.
Para ele será grande diante do senhor e deve beber vinho nem bebida forte; e ele deve ser preenchido
com o Espírito Santo, mesmo do ventre de sua mãe. Lucas 01:15
Enquanto ainda no ventre de sua mãe, João Batista é reconhecido como sendo um ser humano por Deus,
porque Deus enche o John por nascer com o Espírito Santo. É meu entendimento que o Espírito Santo só é dado
aos seres humanos e não de um animal ou qualquer outra coisa que não é humana. Isto diz-me, que até mesmo o
recém concebido filho do homem, é visto como ser humano por Deus.

Terrorismo
A palavra "Terrorismo" é definido como: o ato do assassinar deliberada de cidadãos nãoagressivo como uma extensão de um esforço de guerra militar, matar, mutilam ou destruir,
com a intenção de gerar terror na população, violência ou ameaça de violência,
especialmente bombardeio, seqüestro e assassinato, realizada para fins políticos.

Crimes contra a humanidade
Crimes contra a humanidade são o ato deliberado de infligir baixas evitáveis sobre
populações civis como uma parte de um militar ou o esforço de guerra.
Todos estes actos imorais estão relacionados com "Não matarás", e como tal são pecados contra os
mandamentos de Deus.

Adultério
A palavra "Adultério" é definido como: uma relação sexual voluntária entre uma pessoa
casada e um parceiro que não seja o legítimo esposo.

Fornicação
A palavra "Fornicação" é definido como: uma relação sexual voluntária e consensuais entre
indivíduos não casados um com o outro. Isto engloba todos os sexo não entre marido e mulher, ainda
mais definida como entre um homem e uma mulher, que se opõe a isso de dois do mesmo sexo ser considerado
casado por Deus. Como Deus é no que diz respeito, "Todo o sexo fora do casamento é pecado."

Procriação das espécies
Sexo é tudo sobre a procriação da espécie e é um aspecto necessário do reino animal. Homem, tendo
sido estabelecido sobre a terra sobre o sexto dia da criação, como foram os outros animais, é necessário que o
homem também acopla no sexo a fim de continuar a espécie. Ao contrário de outros animais, no entanto, Deus
fez homem uma alma vivente. Isto adicionou o componente de que homem é elevadores homem acima dos
animais e dá cara o potencial de ser como Deus é, na mente e no espírito. Porque Deus deu este homem, ele
ordenou que o homem ser acima dos animais em que Deus pretende que o homem ser um ser moral como é
Deus, portanto, quando a humanidade se envolvem em sexo como fazem os animais nos baixa voltou a ser não
é melhor que os animais.

Um presente de Deus
Deus tem feito um subsídio especial para o homem assim. Se um homem e uma mulher entram em um
casamento sagrado, dando votos de fidelidade ao outro, então Deus dá a este casamento um presente. O presente
dado por Deus é que os dois casados um com o outro agora podem praticar sexo, sem pecado. Se não houver
nenhum casamento, tal como definido por Deus, então não há nenhum dom, e para se envolver em sexo ainda é
pecado.

Incesto
A palavra "Incesto" é definido como: o ato de relação sexual com um membro da própria
família, seja voluntária ou por meio de estupro; Isso inclui linhas de sangue, até e
incluindo primos em terceiros grau; assim como os indivíduos relacionados por casamento.

Sedução
A palavra "Sedução" é definido como: o uso intencional de uma proeza sexual, como uma
forma de controlar as ações do outro para o seu ganho pessoal ou prazer sexual.

Prostituição
A palavra "Prostituição" é definido como: o ato de oferecer atos sexuais para compensação.

Prostituta-Mongering
A palavra "prostituta-mongering" é definido como: um termo ofensivo, querendo ser um
cliente regular de prostitutas, ou um termo ofensivo, ou seja trabalhar como prostituta.

Homo-Sexual
A palavra "homossexual" é definido como: relacionados com, ou ter uma orientação sexual
para pessoas do mesmo sexo, para ser gay ou lésbica. Porque Deus considerarem todo o sexo fora do
casamento entre um homem e uma mulher para ser pecado, Deus chama homo-sexualidade uma abominação
aos olhos do senhor. A palavra "abominação" é definido como: algo que é imoral, nojento ou
vergonhoso, um sentimento de intensa antipatia ou desaprovação em direção a algo ou
alguém.
Sei disso, a razão é que uma abominação não é completamente por causa de dois homens ou duas
mulheres; é porque eles estão envolvidos em sexo fora do estado do casamento, tal como definido por Deus.
Isto é dado suporte nos seguintes versos.
Não te deitarás com outro homem, como com as mulheres: é uma abominação. Levítico 18:22
Se um homem também se deita com outro homem, como ele se deita com uma mulher, ambos cometeram
uma abominação: eles certamente serão postos à morte; seu sangue será sobre eles. Levítico 20:13

Como você pode ver, Deus encontra a homossexualidade como sendo uma abominação, portanto, se
você se envolver em tais atos; Não acha que existe um lugar no céu ou a vida eterna para você. Porque Deus diz
que é um pecado, então se você ama a Deus mais do que você mesmo, você deve terminar este ato obsceno, ou
apenas a condenação e morte eterna esperam por você.

Bestialidade
A palavra "Bestialidade" é definido como: atividade sexual entre um humano e um
animal, ou um ato, comportamento ou condição mais adequada para um animal ao invés de um
ser humano.
Como tenho mostrado acima, Deus feito homem maior do que os animais reduzir-se a isso de ser um
animal é para insultar a Deus e dizer a Deus que você o odeia.

Não roubarás
A palavra "Roubar" é definido como: o ato deliberado de remoção de propriedade de outra
pessoa ilegalmente ou sem permissão do proprietário e tornando-se seu próprio, isso segue
completamente com a aquisição da propriedade por engano, coerção, fraude, plágio e fraude.

Engano
A palavra "Fraude" é definido como: o ato de enganar alguém através de desonestidade e
mentiras.

Plágio
A palavra "Plágio" é definido como: o processo de copiar a idéia de outra pessoa ou
trabalho escrito e afirmando-se como um trabalho original de seu próprio.
Dei permissão que você pode copiar e reproduzir tudo o que eu coloquei em cima desta página Web,
portanto, para fazê-lo em não plágio; no entanto, se você fazer cópias e, em seguida, afirmar que é seu trabalho,
então isso é plágio.

Malandragem
A palavra "Trucagem" é definido como: uma ação de astúcia ou plano feito com a intenção
de enganar ou enganar.

Fraude
A palavra "Fraude" é definido como: através do uso de mentiras e enganos, você obter
dinheiro, propriedade ou algum outro benefício pertencentes à outra. Este então é como Satanás
é, portanto, quando você se envolver em qualquer tipo de actividade fraudulenta; Você está mostrando ser um
Spawn de Satanás e não um filho de Deus.

Coerção
A palavra "Coerção" é definido como: o uso da força, intimidação ou ameaças para forçar
alguém a fazer algo contra a vontade dele ou dela.

Nenhum falso testemunho
Perjúrio
A palavra "Perjúrio" é definido como: da narração de uma mentira depois de ter tomado um
juramento de dizer a verdade, qualquer ato de dar falso testemunho contra o outro, que
causar-lhes constrangimento, vergonha ou conflito legal.

Mentir
A palavra "Mentir" é definido como: dizendo algo que é falso em um esforço consciente
para enganar alguém, para dar uma falsa impressão, uma falsa declaração feita
deliberadamente com a intenção de enganar.

Responsável
A palavra "Responsável" é definido como: ter responsabilidade legal por algo,
especialmente custos ou danos incorridos contra outro.

Não cobiçarás
A palavra "Hit" é definido como: para ter um forte desejo de possuir algo que pertence a
outra pessoa, querer algo tão mal, a fim de desenvolver uma condição mental adversa, que
você remove a razão lógica.
Todos os seis imperativos que Deus tem listados nos dez mandamentos, o hit é o pior. Pense assim:
Se você fez não cobiçar o que seus pais possuíam, você iria tratá-los com honra e respeito.
Se fez não cobiçar aquilo que pertencia a outra pessoa, você não teria matado para adquiri-lo.
Se você fez não cobiçar você não cometeria adultério ou fornicação .
Se você fez não cobiçar que não roubar .
Se você fez não cobiçar você teria razão para mentir ou dar falso testemunho .
Se você fez não cobiçar, então a razão para a maioria dos pecados cometidos não existiria.
Em todos os seis dos imperativos morais acima de Deus, a maioria das Nações do mundo atualmente
tem leis referentes a estas preocupações morais e diferentes graus de punições relativas àqueles que quebrá-las.
É desta forma que as Nações do mundo vejam a lógica de ter moralidade do Deus como definindo o caráter da
nação, mesmo se refuta a nação de Deus, eles ainda abraçar sua moralidade.

Deus é um ser Moral
Como você pode ver, Jesus definiu o que é moral, e o que Jesus nos ensinou pode ser mostrado como
sendo parte integrante com os seis imperativos morais listados nos dez mandamentos. Deus-Jesus definiu a
moralidade porque ele é um ser moral, e ele quer que aqueles que ele criou, que tem uma alma, e quem ele
chama de seus filhos, para ser seres morais também.
Você pode fazer a pergunta, "Por que Deus se importa se os seres humanos são morais ou não?" Se
você olhar para cada um dos dez mandamentos, você verá o caráter de Deus neles. Deus é um ser moral, que

nos convidou para morar com ele em sua casa. Não, cada um de nós será aceitável para ele, no entanto, somente
aqueles cujo caráter moral é um com Deus, tem alguma chance de ser redimido.

Moralidade de Jesus
Como você pode ver, os imperativos morais seis listados nos dez mandamentos têm muito mais
significado do que as palavras sugerem. É isto adicionado significa que Jesus nos ensinou, e é nestes
ensinamentos de Jesus, que foram respeitadas as leis de Deus, não ao ponto de obsolescência, mas ao ponto de
uma maior perfeição da forma e definição de quem Deus é Deus.

O caminho de Deus
Agora, pois, ouvi-me, Ó ó filhos: para abençoados são os que mantém meus caminhos. Provérbios
08:32
Deus está nos dizendo em linha reta até que aqueles que mantêm os caminhos de Deus são abençoados.
A palavra "Abençoado" é definido como: sendo feito Santo, e como você pode lembrar a palavra sagrada
é intercambiável com a palavra da verdade, ou é verdade, que é outra maneira de dizer justos. Só Deus podem
fazer-nos Santos e quando ele me diz que eu sou Santo, se eu manter seus caminhos, então eu vou com todas as
minhas habilidades, mente, alma e coração, manter os caminhos de Deus. Estou com meu filho de pais, e eu só
quero dar glória ao meu pai, pela minha vida como ele, como ordenou-me a fazê-lo.

Educação e sabedoria
Ouvir a instrução, ser sábio e não recusá-lo. Provérbios 08:33
Até agora nestas primeiras oito aulas ' tentei mostrar-lhe a obrigação de educar-se na palavra de Deus.
Neste versículo Deus está nos dizendo a mesma coisa. Para ser sábio, que você primeiro tem que ser educado,
ser educado primeiro tens de estudos e pesquisas. Conheço a palavra de Deus de seu próprio estudo; não
dependem de outros para dizer o que as escrituras significa.

O perdão de Deus
Deixe o ímpio abandone seu caminho, e os injustos o homem seus pensamentos: e deixá-lo voltar para o
senhor, e ele (Deus) terá piedade dele; e ao nosso Deus, pois ele perdoará abundantemente. Isaías 55:7
Se você é uma pessoa pecadora, você só precisa abandonar seus caminhos de pecado e voltar para Deus,
pedindo-lhe perdão depois arrependendo-se todos os seus pecados diante dele. Jesus nos diz; todos os pecados
são perdoáveis, salvar um pecado contra o Espírito Santo. Isto significa que se você matou alguém e se
arrependem de suas ações e pedir a Deus para perdoá-lo, ele vai, contanto que você não nunca mais voltar para
seus caminhos pecaminosos. Uma vez que você pedir a Deus por perdão, você deve permanecer fiel os
caminhos de Deus para o resto da sua vida, se você vacilar e volta para seus caminhos pecaminosos, então o que
diz a Deus que você realmente não estava arrependido depois de tudo. Se não fosses verdadeiramente
arrependidos, eles qualquer perdão que Deus lhe deu é nula.

O Deus onipresente
Para meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem são vossos caminhos meus caminhos, diz o
senhor. Para como os céus são mais elevados do que a terra, assim são os meus caminhos superiores do que os
vossos caminhos e meus pensamentos seus pensamentos. Mas Isaías-9

A palavra viva de Deus
E minha palavra será que goeth diante da minha boca: ela não deve retornar-me vazio, mas deve
realizar aquilo que eu quiser, e ele prosperará na coisa onde eu mandei. Isaías 55:11
Deus não criou o universo para o prazer do homem, ele criou o universo para seu próprio prazer e
homem existe para o prazer de Deus. Tudo o que Deus deseja que ele fará com que aconteça, pois esse é o seu
prazer.
e minha palavra será que goeth diante da boca: As palavras que Deus fala são ouvidas pelos profetas
de Deus, e depois escreva essas palavras e publicá-los, para que todos os que vêm atrás deles que também
procuram Deus como fizeram terão acesso à mesmas palavras faladas a eles por Deus. Desta forma é a palavra
de Deus o Espírito Santo, para a palavra de Deus é tão viva agora, como é, foi quando falou com os profetas.

Não vou voltar a mim void: A palavra "Void" significa ser sem substância. Como usado aqui por
Deus, isso significa que as palavras proferidas por Deus tem substância, em que aqueles que ouvir ou ler a
palavra de Deus e aceitar como verdade serão convertidos para a adoração de Deus. É esta conversão que dá a
substância da palavra de Deus e a vida. A palavra de Deus é a palavra viva ou justiça e como tal é o Espírito
Santo.

O caminho da retidão
Porta estreita
Esforce-se entrar pela porta estreita: para muitos, eu vos digo, procurará entrar e não será capaz.
Lucas 13:24
Isso significa que fazer um esforço para ser da fé verdadeira e correta de Deus. O portão é a entrada para
o céu, o que é simbólico de manter a fé verdadeira. A "porta estreita", é simbólico no significado à sua vida,
pelos ensinamentos de Jesus, e pela manutenção dos dez mandamentos, abraçando sua moralidade, e tornandose uma parte de quem você é, qual é o caminho da retidão e necessário para se tornar um Santo de Deus.

Estreito
Para entender totalmente, você precisa entender a palavra, estreita. A palavra "Estreito" é definido pelo
dicionário como: para ser justa, adequada e honesta, uma situação que é difícil ou envolve
dificuldades. Junto com isso, no contexto de que Deus está dizendo, isso significa para ser confrontado
por obstáculos, ou um caminho feito difícil devido a obstáculos.
Para muitos, vos digo, vai tentar entrar e não será capaz. Muitos irão se esforçar para manter a fé, mas
não será capazes. Haverá muitos que se dizem cristão que estão apenas dando serviço de bordo a Cristo, mas
não seguem a verdadeira fé como enunciado por Deus na Bíblia. Você deve obedecer totalmente a palavra de
Deus. Deus diz que era o sétimo dia descansou, e que era o sétimo dia que Deus santificado, e foi o sétimo dia
que Deus santificou. Por que então a maioria dos cristãos observar o sábado no primeiro dia da semana?

Dando a obediência à palavra de Deus
Eu quero te dar um exemplo aqui. Sei que domingo culto é a marca da besta, mas por causa do
argumento, vamos dizer que domingo culto era tolerado por Deus. Não seria correto, então, que você deve

guardar o sábado de domingo da mesma forma como é necessário para manter o sábado como escrito no quarto
mandamento?
O sábado é um dia de comunhão com Deus, no entanto, como muitos que se chamam cristãos, passar o
dia assistindo esportes, ou envolvendo-se em qualquer número de atividades, nenhuma das quais refere-se à
adoração de Deus. Para não mencionar que ir ao mercado comprar mantimentos ou outros atos de comércio. É a
minha observação que depois da Igreja muitos cristãos serão ir ao mercado e comprar mantimentos, ou ir a um
evento esportivo e pagar para entrar. Essas coisas estão todas em oposição o que Deus disse sobre a observância
do sábado e, no entanto, como um cristão ainda muitos dedicam a esses atos. É desta forma, entre outros, que
você dá serviço de bordo para ser de Cristo, mas cujo coração está longe dele, você faz uma hipócrita.
Há aqueles, que se denominam cristão que vai à igreja no domingo e sentar e ouvir alguém pregar a eles.
Mas, fazê-lo mais como uma exibição em vez de um ato de adoração. O que estou dizendo é para ser um
verdadeiro cristão, você precisa andar a pé, não só falar por falar.
É fácil para ir à igreja e ficar sentada ouvindo o que está sendo pregado, mas como que se traduzem em
sua adoração dando a Deus? Quando você deixar a Igreja faz todo o pensamento de Deus e escritura deixá-lo.
Quando Deus foram um dia por semana para comungar com Adam, era o sétimo dia da semana. Adão e
Deus iria sentar-se juntos, ter uma refeição, e Adam iria dar adoração a Deus e fazer perguntas e continuar a
conversação, como faríamos com o nosso pai. Por isso Deus chama-se nosso pai no céu, ele quer que tenhamos
um bom relacionamento com Deus, como fizemos com o pai bom e gentil que temos na terra.

Por que domingo sábado é Sinful
Porque domingo não é o dia estabelecido por Deus para observar o sábado, mas a mentira de Satanás,
quando você observar domingo dás não leva em consideração o verdadeiro dia do sábado, sábado. Devido a
isso, não tem problemas ir ao mercado ou a prática de comércio no sábado. Isto é exatamente o que Satanás
quer que você faça. Vocês estão envolvidos em atos pecaminosos, no sábado, porque você tem sido levados a
acreditar que o domingo é o dia de sábado. Para isto Jesus irá te atribuir com a marca da besta ... após seu
retorno.

Lembre-se: Deus tem santificou o sétimo dia, o que significa que o sétimo dia é o dia de Lordes de
descanso na verdade. Deus também santificou o sétimo dia, o que significa que ele tem limpo naquele dia de
todo o pecado, e para você fazer coisas pecaminosas no sétimo dia é o que lhe dá a marca da besta.

É isso que é um aspecto de obstáculos e dificuldades por ficar no caminho estreito que é falada nos
versículos acima. Para descansar no senhor não significa tirar um dia de trabalho assim que você pode fazer o
que é o seu prazer, é fazer com que um dia por semana, um dia de comunhão com Deus. Para comungar é
comunicar; Pense nisso, você fala com ou orar a Deus, quando você não está na igreja no sábado?

Como guardar o sábado
Há quatro aspectos que você deve fazer no dia de sábado.
1 / não trabalho:
2 / não causar outros para trabalhar:
3 / a não se envolver no comércio, a compra ou venda de qualquer coisa:
4 / trazer Deus em sua vida para o dia, comungar com Deus, o que significa que se envolver no estudo
do seu Santo Evangelho.
Na minha conversão à adoração de Deus, achei que Deus fala mais frequentemente para mim enquanto
estou dando estudo para perguntas específicas, que pedi-lhe. A maioria do meu estudo é feito na Bíblia, pois é o
único lugar que você vai encontrar a palavra de Deus; é, portanto, enquanto eu estou estudando a Bíblia que a
maioria das vezes ouvi Deus falar comigo.
A questão, portanto, deve ser feita, "o que constitui trabalho como definido por Deus." Se você
vai para o livro de Levítico, você irá encontrar todos os tipos de leis que os judeus não podia fazer no sábado,
mas então Jesus revogada a maioria dessas leis, quando ele disse que o sábado foi feito para o homem, não o
homem para o sábado. Então isso deixa um grande ponto de interrogação para mim sobre o que Deus quer de
nós, em observância do seu sábado.
Sempre definiu "Trabalho" como o ato de executar as tarefas que são necessárias de
você com a finalidade de ser assalariada, ou então, o que é preciso para ganhar a vida, colocar comida
na mesa e um teto sobre sua cabeça.
Deus nos deu seis dias para ver a todas as nossas necessidades terrenas, mas um dia uma semana Deus
reservou para que podemos esquecer as necessidades de nossos corpos e dá sustento para as nossas almas. Em
apenas dando-se para a criação de Deus pode encher sua alma com saúde e felicidade.

Fazendo seu prazer
Por exemplo, um carpinteiro é no trabalho, quando ele está envolvido no uso de suas habilidades com a
finalidade lucrativa. Mas se este mesmo carpinteiro, no sábado, deseja trabalhar em seu jardim, que é por prazer
e relaxamento e não tem nenhum aspecto de ele produzir moeda, é trabalhar como definida no quarto
mandamento? Sim, é ainda trabalho como definido por Deus. O sábado é toda sobre trazer Deus em sua vida
um dia por semana, para não dar pausar para que possa fazer as coisas que você gosta de fazer. Você deve
comungar com Deus. Para descanso em Deus é não para o seu prazer, mas para o prazer de Deus. Deus nos dá
seis dias por semana para fazer nosso prazer, é tanta coisa para perguntar o que um dia por semana você gasta
isso com Deus?
Por outro lado, vai passar o sábado em frente a uma televisão ou computador assistindo filmes ou um
evento esportivo ou jogar jogos iguais a fazer o trabalho? Digo que sim, como é a intenção de Deus sobre nossa
observância do Sábado Santo. Quando você está envolvido em coisas não relacionadas com a comunicação
entre você e Deus não está em comunhão com Deus. Para estar em comunhão com Deus exige que você dá
pensamento e consideração a escritura e o seu significado, orando a Deus em agradecimento, bem como na
orientação. Como isso é feito quando você está concentrado nas outras coisas? O sábado não é para o seu
prazer; é para lhe dar o prazer de Deus.

Colocar Deus na sua vida
Faça o que fizer, você deve colocar Deus na sua vida todos os dias da semana, mas especialmente no
sábado. Deus é o criador, e o louvor é dado a ele por toda a beleza, descanso e relaxamento, que lhe dá sua
criação.
Considere o dia de sábado como uma data que você e Deus tem que gastar com o outro. Isto, considere
um dia por semana, Deus costumava sentar-se no jardim de Eden com Adam, frente a frente, carregando em
conversas pessoais e íntimas, com o Adam. Pode colocar-se no lugar de Adams e aproveite essa comunhão com
Deus, que Adam tão estupidamente perdido.
Pense nisso, como você faria com seu pai terreno ou mãe; Você convidá-los para partilhar um dia com
você, e enquanto eles estão lá você se envolver em conversas com eles. Isto é como Deus quer que você faça
com ele em um dia por semana.

Tempo está se esgotando.
Quando uma vez que o dono da casa é levantado e tem Cale-se para a porta, e vós começam a ficar sem
e bater na porta, dizendo: Senhor, senhor, abre-nos; e ele deve responder e dizer a vós, sei que não sois onde:
Lucas 13:25
Você vai pensar-se um cristão e por isso, espero que tu estás a salvo e que Jesus virá para você, tendo
feito um lugar para você na casa do seu pai, apenas para descobrir que ele não reconhece você como ninguém
que sabe. Por este motivo você vai começar a gemer e lament confuso porque você rejeitou a Jesus.
Deus nos diz: "Me ame, guardareis os meus mandamentos," porque você não manter seus dez
mandamentos, mas alguma variação deles em vez disso, Deus não reconhece você. Você deve adorar a Deus
como ele ordena; mais você não adorá-lo em tudo. Quando você manter os mandamentos de Deus estão a
manifestar o seu amor por Deus. Quando você deixar de adorar a Deus como comandos, então, suas palavras de
amor são hallow sem substância.
Então vós devem começar a dizer, "nós temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas
nossas ruas." Lucas 13:26
Você vai responder, sou cristão, eu rezo para, muitas vezes, eu li a Bíblia muitas vezes e eu vou à igreja
todos os domingos.
Mas se ele disser, "sabe, eu sei que você não donde sois, apartai-vos de mim, vós todos os
trabalhadores da iniqüidade." Lucas 13:27
Estas pessoas são aqueles que se chamam cristãos, judeus e muçulmanos, mas não cumprem os
ensinamentos de Cristo ou os mandamentos de Deus. Para ser um seguidor de Cristo, você tem que viver a fé e
fazer que a fé de uma parte de você, tornar-se "Um com Deus".
Deus usa a frase, "trabalhadores da iniqüidade," para mostrar a quem entregar o serviço de bordo a
Cristo, mas não vivem dentro do trabalho de quadro definido pelos dez mandamentos, em comparação com
aqueles que vivem a fé, vivendo suas vidas pelos ensinamentos de Cristo que tem como sua fundação os dez
mandamentos.
O sábado, conforme definido nos dez mandamentos, é de pôr do sol no sexto dia da semana, a sundown
no sétimo dia da semana. Como mantemos o tempo hoje, isto é do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de
sábado. Se você não manter este dia como o sábado de Deus, então você está sendo desobediente a Deus. Sendo

desobediente é o mesmo que estar em oposição a Deus. Para Deus, que é o mesmo que odiá-lo. Ele, que se opõe
a Deus, está na liga com Satanás, quer ele saiba ou não.
Haverá choro e ranger de dentes , quando vós vereis Abraão e Isaac e Jacob e todos os profetas, no
Reino de Deus, e vós mesmos empurrado para fora. Lucas 13:28
Para ser um Santo de Deus, você deve manter os mandamentos de Deus; todos os dez deles, assim como
têm o testemunho de Jesus, crendo que Jesus é Deus em carne e osso de um homem e vivendo pelos
ensinamentos de Jesus, caso contrário não haverá nenhum lugar para você no Reino de Deus.
E eles virão do leste e do oeste, do Norte e do Sul e vamos sentar no Reino de Deus. Lucas 13:29
O Reino de Deus já não será restringido aos descendentes de Jacó, todo homem, não importa a estação
ou a raça ou lugar de origem será bem-vindo para as fileiras dos Santos de Deus, eles só precisam manter os
mandamentos de Deus e reconhecer a Jesus Cristo como o Deus vivo, vindo à terra na carne de um homem.
E, eis que, há última que será o primeiro, e há primeiros que serão os últimos. Lucas 13:30
Isso significa, que no entanto você ter chegado tarde à fé de Deus e ter sido um pecador toda a sua vida,
se você se arrepender de seus pecados e pede a Deus por perdão você será o primeiro no céu e aqueles que já se
consideravam Christian ou judeu ou muçulmano para anos vão ser passados atrás de você, se em tudo, para eles
não dar adoração a Deus como Deus ordena.

História se repete
Tem sido freqüentemente tempo disse que a história tende a repetir-se, tal como acontece com os
cristãos e os judeus de hoje, assim também foi com os judeus dos dias quando Jesus andar na terra.
, Ó Jerusalém, Jerusalém, que killest os profetas e stonest-los que são enviadas até o thee; quantas
vezes que reuni teus filhos juntos, como uma galinha reunir a sua ninhada debaixo das asas, e vós não! Eis que,
você casa resta-vos desolado: são em verdade vos digo, vós não vereis, até que o tempo venha quando disseres,
"Bendito é ele que vem em nome do senhor." Lucas 13:34-35
Como foi então com os judeus, então é isso hoje com os cristãos. Você acredita que você é salvo, porque
suas igrejas pregam para você que para declarar Jesus seu Salvador é garantir a salvação, mas isso é mentira de
Satanás, como é evidenciado por tudo o que eu tenho escrito nas lições acima. Se depois de ler todas essas

palavras me dadas por Deus, ainda não aceita a palavra de Deus verdadeira, então você está como foram os
judeus de dois mil anos atrás, perdidos em sua própria arrogância.

